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INTRODUÇÃO
OBJETO
Atividades esportivas em espaços públicos fechados e abertos com regras sanitárias
estabelecidas para a recepção de eventos com público e sem público em equipamentos esportivos de
grande porte da SECEL.

JUSTIFICATIVA
“A pandemia do COVID-19 se espalhou mundialmente. As medidas de distanciamento, a
paralisação dos negócios, escolas e da vida social em geral se tornam comuns para encurtar a
disseminação da doença e d interromperam diversos aspectos regulares da vida, incluindo esporte e
atividades físicas, e para assegurar a saúde dos atletas e outras pessoas envolvidas, a maioria dos
eventos esportivos em níveis internacional, nacional, estadual e regional foi cancelada ou adiada.
O esporte contribui para o desenvolvimento econômico e social em todo o mundo. Estudos
internacionais compilados pela OMS mostram que a receita global movimentada com o esporte é de
aproximadamente 756 bilhões de dólares, e a cada US$ 1 movimentado diretamente com o esporte,
US$ 2,5 movimentados indiretamente com todo o mercado que o circunda, gerando renda a milhões
de pessoas, entre profissionais da área, venda de artigos esportivos, serviços ligados às ligas e eventos,
viagens, turismo, infra – estrutura, transporte, fornecimento de alimentos e bebidas, mídia e outros.”
“Com base na Constituição, apesar da deliberação do Governo Federal para a retomada
gradativa da pratica esportiva seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização
Mundial da Saúde cabe ao Governo do Estado definir suas disponibilidades de acordo com a demanda
e características exclusivas de cada um dos 27 estados brasileiros. É preciso entender, antes de
polemizarmos ou tomarmos qualquer opinião ideológica, que a distinção entre a legislação nacional e
estadual é algo extremamente comum, aceitável e natural sob o ponto de vista que a República
Federativa do Brasil deverá sempre adotar medidas abrangentes que serão devidamente aplicadas por
suas 27 Federações respeitando as peculiaridades locais aplicando as devidas restrições. Portanto, não
deveríamos evidenciar discussões amplas sobre diferentes pontos de vista, porque em sua essência

todos desejam a mesma coisa: Combater a Corona vírus e impactar da menor forma possível a
economia do país.
Quando a análise é realizada de forma imparcial, sem qualquer viés político ou ideológico, é
inexorável visualizarmos que todos desejam solucionar os mesmos problemas já que o impacto será
brutal e inevitável em todas as esferas da sociedade. Se faltar clareza nos discursos, caberá a cada um
dos setores, localmente, interpretar todas as demandas técnicas de segurança e desenvolver a melhor
metodologia possível para a retomada das atividades econômicas e sociais com o apoio regional dos
municípios.

EIXOS SANITÁRIOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
Exibir em local visível na entrada de locais de treinamento e competição as informações acerca da
covid-19 e das medidas de prevenção;
Realizar o registro diário de todos os usuários e colaboradores, informando os horários de entrada e
saída dos locais de treinamento e competição, para controle, caso se verifique algum caso confirmado
ou suspeito de covid-19;
Verificar também no registro se tiverem contato com infectados e/ou pessoas com sintomas. Em caso
positivo, deverão ser colocados em quarentena por 14 dias;
Atletas, treinadores e oficiais de equipe precisam estar cientes das indicações encontradas nas
diretrizes Médicas para atletas, Equipes, Treinadores, Oficiais técnicos e funcionários pelas federações
e confederações.

HIGIENIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO
Disponibilizar álcool Gel aos atletas, praticantes e todos os demais presentes aos locais de treinamento
e competição;
Disponibilizar sabonetes líquidos e locais de água corrente para assepsia das mãos;
Oferecer dispositivo para limpeza e secagem de calçados na entrada dos espaços esportivos.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Mantenha distância de uma pessoa a cada 12 metros, limitados ao número de pessoas estabelecido em
decreto estadual.
Todos os atletas, praticantes e demais presentes aos locais de treinamento e competição devem usar
máscara, retirando apenas quando estiver efetivamente treinando. Troque a máscara toda vez que
estives úmida, acondicionando em embalagem própria com tampa a máscara já utilizada;
Trazer de casa sua hidratação, e não socializar, nem utilizar recipientes de outras pessoas (squeezes,
toalhas, etc). Se tiver que usar os bebedouros, evite tomar diretamente. Primeiro higienize e depois
utilize seu copo ou garrafa para encher d´água;
Lavar com frequência as mãos até os punhos, com água e sabão, ou higienizá-las com álcool em gel
70%;
Utilizar os métodos de desinfecção disponibilizados nos eventos esportivos com uso de produtos
sanitizantes, além do álcool gel e lavagem das mãos;
Praticar etiqueta para tosse (manter distância de pelo menos 12 metros, cubra a tosse de preferência
com o cotovelo e espirre com tecidos ou roupas e lave as mãos)
Evite apertar as mãos ou abraçar e tocar a própria boca, nariz ou olho;
Evite salas de vapor ou sauna, e locais sem circulação de ar;

Utilize seus próprios equipamentos. Na impossibilidade de fazê-los, é necessária a desinfecção do
equipamento antes de utilizá-lo;

MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA
Recomenda-se ao praticante não levar mochilas e/ou acessórios que demandem cuidados, com
exceção de garrafas de água ou squeeze. Em modalidades que é necessário a utilização de acessórios,
estes devem ficar em locais de acesso sem aglomeração;
Deve-se evitar a utilização e manuseio de celulares durante a prática de atividade física;
Checar a temperatura dos frequentadores antes de adentrar espaço de treinamento e competição, não
autorizando a entrada de pessoas, tanto atletas quanto colaboradores, com temperatura acima de
37,5° ou mais nos locais de treino;
Evitar aglomerações nos momentos antes e pós-treinos;
Reforço na limpeza dos equipamentos e locais de treinamento e circulação de pessoas, principalmente
os de uso comum, como colchonetes, barras, colchões, tatames e outros. A cada sessão de treinamento
ou competição deve ser realizada desinfecção do local com produtos apropriados;
Recomendar aos grupos de risco (maiores de 60 anos, cardiopatas, doentes pulmonares crônicos etc.)
que não participem dos eventos;
Não utilizar guarda volumes nem outros locais onde pode ocorrer estímulo á aglomeração de pessoas;
Organizar os treinamentos com horário marcado e recomendar aos praticantes que cheguem aos
horários estipulados, e ao término do treinamento, não façam reuniões, retornando imediatamente ás
residências;
O contato físico em esportes de contato como lutas, só será permitido se previsto em decreto estadual
e municipal, precedido a aprovação da SESA;
Devem-se organizar grupos de usuários para cada horário. Os grupos devem começar e terminar as
atividades no mesmo espaço de tempo e saírem de forma ordenada, sem contato e aglomeração.

ADEQUAÇÃO DOS LOCAIS E FORMAS DE PRÁTICA
Os estabelecimentos devem abster-se de usar cancelas ou catracas que obriguem o uso das mãos para
permissão de entrada. Em caso de impossibilidade de desativação das existentes, a entrada do usuário
deverá ser liberada por funcionário que utilize equipamentos de proteção individual;
Manter portas e janelas constantemente abertas, e circulação de ar. Não utilizar ar condicionado;
As superfícies tocadas com mais frequência, como mesas, maçanetas, interruptores de luz, torneiras,
corrimões, pias e dispositivos eletrônicos, entre outros, devem ser higienizados rotineiramente;
Todos os fluxos dentro do local de treinamento e competições devem ser unidirecionais;
Não permitir o uso de área de convivência (espaço kids e salas de convivência, por exemplo);

ADEQUAÇÃO PARA COMPETIÇÃO
Reuniões e congressos técnicos devem ser realizados através de plataformas virtuais, de modo a evitar
aglomerações;
Reduzir ao mínimo as equipes técnicas que acompanham os atletas e praticantes;
Proibido a reunião de público nas arquibancadas, mantendo os jogos com portões fechados, sem
acesso de torcidas;
Ampliar as áreas de inscrição, entrada de atletas, zonas de troca de equipamentos de modo a garantir
o distanciamento dos praticantes;
A entrega de medalhas, se não puder ser evitada, deve ser organizada garantindo distanciamento de 2
metros, sem cumprimentos e tanto as pessoas que farão a entrega quanto os atletas devem estar com
máscaras, e sem contato físico;
As modalidades que necessitam realizar entregas de hidratação, alimentação, chips de cronometragem
e/ou kits devem garantir que sejam realizadas em embalagens individuais, devidamente higienizadas
e desinfetadas, e entregues de forma a não gerar aglomerações;
Os pagamentos, inscrições e conferências referentes ás competições devem ser realizados online ou
em locais distintos aos de competição, de modo a evitar aglomerações;
Certificar-se que antes e durante a competição, todos (espectadores, atletas, staff, organização)
estejam cientes do protocolo de segurança e planilha de risco da OMS (anexo traduzido) e que os
mesmos foram divulgados nos sites e mídias oficiais do organizador e também que estejam visíveis no
local do evento.

EIXOS SANITÁRIOS PARA EVENTOS PRESTADORES DE SERVIÇO –
CORPORATIVOS (FEIRAS, CONGRESSOS E SERVIÇOS PÚBLICOS)

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
Respeitar a capacidade de 01 (uma) pessoa a cada 1,5 m;
Advertir participantes com sintomas a não participarem;
Acesso permitido somente a quem esteja vacinado, devidamente comprovado em Cartão Nacional de
Saúde – CNS;
Manter local arejado;
Pular assentos, quando em plateias;
Estacionamentos:
Exigir o uso de máscaras e controlar o fluxo somente aos participantes;
Evitar operação de wallet;
Controlar vagas destinadas (limites).

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL
Pontos de descontaminação na entrada:
Álcool em gel 70% com lenços descartáveis para limpezas de volumes;
Monitoramento de temperatura;
Sinalização;
Entrega de máscaras.

USO DE MÁSCARAS PARA TODOS OS PARTICIPANTES
Staff;
Desde a montagem até a desmontagem;
Acesso apenas pelos pontos de descontaminação;
Incentivar os funcionários a lavarem as mãos com frequência;
Manter abastecidos os recipientes das mãos;
Comunicar aos funcionários que qualquer um que apresente febre ou tosse permaneça em casa.

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES
Acesso do hall de entrada com tapete contendo produto desinfetante;
Guarda volumes com autosserviço para desinfetar bolsas, malas, etc. com álcool;
Local específico para descarte de máscaras com recolhimento;
Aperfeiçoamento do processo de limpeza e higienização dos espaços, especialmente os sanitários;
Proibido a oferta de alimentos dentro dos estandes;
Praça de Alimentação de acordo com normas sanitárias vigentes;
Uso de materiais descartáveis e organização de filas de espera.

FUNCIONÁRIOS

Higienização dos materiais de EPI´s;
Local específico para descarte de máscaras – com recolhimento por empresas de coletas de produtos
consumíveis;

MEDIDAS DE COMUNICAÇÃO
Clientes: credenciamento online de visitantes/participantes, não utilizando totens e evitando filas.
Sinalização reforçada com recomendação sobre o cumprimento das condições sanitárias e higiene

pessoal. Após a realização do evento manter o nome e contato dos participantes por pelo menos um
mês;
Funcionários: sinalização reforçada com recomendação sobre o cumprimento das condições sanitárias
e higiene pessoal. Implantação de processo de comunicação interna sobre as normas para realização
dos eventos.

MEDIDAS DE MONITORAMENTO
Clientes: posto de atendimento na entrada com medição de temperatura de até 37,5° pela equipe de saúde,.
Em caso de alteração, o encaminhamento o deverá ser para o centro médico.
Funcionários: Controle das leituras de entrada e saída do evento para administração de presença simultânea
de público em geral (evitar o contra fluxo).

APLICAÇÃO
TIPOS DE EVENTOS
Eventos esportivos sem público, com acesso restrito;
Eventos culturais, sociais e institucionais, com acesso controlados.

CATEGORIAS DE GRUPOS
Profissional (evento e treino): cumprir as regras deste Protocolo Institucional e Decretos Vigentes Específicos.
Amador (evento e treino): produzir e submeter o próprio Protocolo Sanitário a SESA (Secretaria de Saúde) e
cumprir as regras deste Protocolo Institucional.

MODALIDADES ESPORTIVAS
Futsal



Cumprir as exigências estabelecidas neste Protocolo; no Decreto Municipal Vigente na Seção
Especial Setorial correspondente a atividades esportivas;
Preencher e assinar o formulário específico emitido pela SECEL.

Basquete



Cumprir as exigências estabelecidas no Decreto Vigente;
Preencher e assinar o formulário específico emitido pela SECEL.

Voleibol



Cumprir as exigências estabelecidas no Decreto Vigente;
Preencher e assinar o formulário específico emitido pela SECEL.

Handebol



Cumprir as exigências estabelecidas no Decreto Vigente;
Preencher e assinar o formulário específico emitido pela SECEL.

Artes Marciais



Cumprir as exigências estabelecidas no Decreto Vigente na Seção Especial Setorial
correspondente a Artes Marciais;
Preencher e assinar o formulário específico emitido pela SECEL.

Eventos de diversas naturezas



Cumprir as exigências estabelecidas no Decreto na Seção Especial Setorial correspondente a
eventos de divesas naturezas;
Preencher e assinar o formulário específico emitido pela SECEL.

ZONAS DE OCUPAÇÃO
Zona 01 – área de jogo, ações diversas, entorno e área técnica;
Zona 02 – túnel de acesso, vestiários, corredores, salas coletivas e salas de apoio;
Zona 03 – estacionamento, arquibancadas, cabines, camarotes, pátio para estação de TV.

GINÁSIO PAULO SARASATE:

GINÁSIO AÉCIO DE BORBA

QUANTITATIVOS
Exemplo: Futsal - Quantitativos máximos por grupos e modalidade:
GRUPOS

AMADOR/UNIVERSITÁRIO

FCFS

0

8

0

0

ARBITRAGEM

3

5

2

2

30

40

20

20

4

10

3

3

0

10

0

0

ESTÁDIO/GINÁSIO 3

5

3

3

SERVIÇOS

0

0

0

0

FORÇA PÚBLICA

0

0

0

0

TOTAL

40

78

28

28

CLUBES
DELEGAÇÃO
CLUBES
ESSENCIAL
IMPRENSA

PROFISSIONAL

ESCOLAR

PARTICULAR

Exemplo: Artes Marciais - Quantitativos máximos por tipos e modalidade:
GRUPOS

TREINO

EVENTO

TEMPO/TURMA

DISTANCIAMENTO

JIU JITSU

50

50

60 MIN

2m

KICKBOXING

50

50

60 MIN

2m

MUAI THAY

50

50

60 MIN

2m

KARATÊ

50

50

60 MIN

2m

CAPOEIRA

50

50

60 MIN

2m

TAI CHI CHUAN 50

50

60 MIN

2m

WESTLING

50

50

60 MIN

2m

TAEKWONDO

50

50

60 MIN

2m

(*) local Quadra principal do Ginásio

OPERAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO

Coordenador/Delegado

Supervisor 01

Controle
Acesso
(portão
principal)

de
01

Controle
Acesso
(portão
interno
Arena)

Supervisor 02

de
02
da

Controle
de
Acesso 03 (acesso
quadra principal)

Controle de
Acesso
04
(alternativo)

Controle de
Acesso
05
(alternativo)

CONTROLE DE ACESSOS
Acesso 01 – Aferição de temperatura e conferência de listagem;
Acesso 02 – Controle de chegada das equipes e distribuição das credenciais para delegação;
Acesso 03 – Controle de acesso a área de jogo;

ANEXOS

ANEXO I - FICHA DE VERIFICAÇÃO DE RISCO DO EVENTO
TÓPICOS

Fatores de Risco:
Evento no qual o público preponderante seja
adolescente ou adulto jovem;

Tipo de público

Densidade de público elevada em eventos
gratuitos realizados em locais abertos;
Faixa etária preponderante do público acima
dos 60 (sessenta) anos de idade;
Público superior a 40 (quarenta) mil pessoas;
Prática de esportes radicais;

Tipo de evento

Ausência de controle do ingresso do público no
local do evento;
Externo (Aumento do tempo exposição ao sol
ou
temperaturas
baixas);
Interno
(concentração de pessoas e aumento de
exposição);

Condições ambientais

Evento diurno realizado em local aberto
durante o verão ou em local fechado sem
climatização;

Consumo de alimentos e
bebidas alcoólicas

Consumo liberado de bebidas alcoólicas ou de
alimentos (O consumo de alimentos inclui o
risco de surtos de doenças transmitidas por
alimentos e o uso de álcool pode favorecer
comportamentos violentos, além de outros
risco;

Tempo do evento

Tempo de duração superior a 4 (quatro) horas,
incluído o tempo de espera para obtenção de
lugar (Eventos longos aumentam a exposição a
riscos);

Hospital de referência

Inexistência de hospital de referência adequado
próximo ao local do evento;

SIM

NÃO

ANEXO II - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO COVID-19

TÓPICOS

CONSIDERAÇÕES

SIM

NÃO

Os organizadores do evento foram informados sobre as orientações
mais recentes sobre o surto de COVID-19 (recursos disponíveis na WEB
na OMS, autoridades locais de saúde pública)? E o staff e funcionários
estão comprometidos em seguir as orientações disponíveis?
Entendimento da
visão geral da
situação atual do
COVID-19 pelos
organizadores do
evento

Os organizadores estão cientes dos relatórios globais e locais da
situação diária, fornecidos pela OMS e pelas autoridades locais de
saúde pública?
Os organizadores e staff compreendem os riscos e as rotas de
transmissão do COVID-19, as etapas que os participantes do evento
podem adotar para limitar a disseminação, as melhores práticas
reconhecidas (incluindo máscara facil, higiene das mãos,
distanciamento físico, etc) e as restrições de viagem adotadas por
diferentes países que podem afetar o evento?
Existe um coordenador/equipe que seja responsável pela
responsabilidade de casos de COVID-19 que surjam, coordenando a
preparação e o planejamento?
Os organizadores do evento adquiriram os equipamentos abaixo para reduzir o risco de
propagação da COVID-19?

Equipamento de proteção individual (máscaras, luvas, aventais) para a
Planos
de equipe médica local?
preparação
e
Desinfetante para as mãos, álcool gel, lenços de papel frequentemente
respostas
a
distribuidos e caixas fechadas para descarte seguro de materiais
emergências em
higiênicos (por exemplo: lenços, toalhas, produtos sanitários) em
eventos
banheiros e vestiários
Desinfetante e álcool para as mãos nas entradas e distribuídos em
vários pontos do ginásio?
Foi desenvolvido um cronograma de limpeza para garantir que o local
seja limpo e higienizado antes, durante e após o evento?

Existem medidas de rastreamento estabelecidas, incluindo verificação
de temperatura para os participantes nos pontos de entrada, locais,
instalações médicas no local?
A autoridade pública local está conduzindo testes de diagnóstico
laboratorial COVID-19?
Existe um acordo preliminar por parte da autoridade pública local para
cuidar de casos da COVID-19 relacionados ao evento?
Existe uma autoridade/orgão de decisão e um procedimento acordado
para modifica, restringir, adiar ou cancelar o evento caso seja
necessário devido a COVID-19?
Comando
controle

e Existem acordos para ativar um centro estratégico de operação de
saúde, se houver suspeita da COVID-19 relacionada ao evento?
Os organizadores e a equipe foram submetidos a treinamentos e
exercícios sobre procedimentos de segurança pessoal e medidas de
redução de risco e também da avaliaçãode risco?
Existem medidas para limitar o compartilhamento de equipamentos
(garrafas de água, toalhas, etc)

Medidas
de
redução de riscos O evento terá assento designado para todos os expectadores?
específicas
O assento designado permite o distanciamento de pelo menos 1 metro
entre as pessoas?

7.3 - ANEXO III - FICHA DE APRESENTAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS NO EVENTO
Qual o risco do evento avaliado
pelo representante responsável
pela prestação dos serviços de
saúde?
Estimativa
de
Público
apresentado pela organização do
evento?
Público alvo do evento?
Nome da empresa responsável
pela prestação dos serviços de
saúde durante o evento?

Nome e contato do Responsável
pelos
serviços
de
saúde
(Contratado)?
Nome e contato do responsável
pelo evento (Contratante)?
Local
de
Realização
e
programação (Cronograma) do
evento?
Hospital (is) de referência(s)
ciente(s) pelo responsavél pela
prestação de serviços de saúde
durante o evento?
Apresentou a cópia do contrato ou (S) (N) Detalhar se necessário:
declaração
prevendo
os
procedimentos
a
serem
executados para o apoio ao
evento?
A empresa possui o Registro (S) (N) Detalhar se necessário:
Sanitário atualizado?
A
empresa
possui
PGRSS (S) (N) Detalhar se necessário:
aprovado pela Vig Sanitária Local?
A empresa apresentou o Relatório (S) (N) Detalhar se necessário:
de Boas Práticas com todas as
informações relacionadas ao
funcionamento durante o evento à
Vig Sanitária Local?
A empresa apresentou o POP (S) (N) Detalhar se necessário:
(Procedimento
Operacional
Padronizado) à Vig Sanitária
Local?
Outras
complementares:

informações

EVENTO
PROCESSO REFERÊNCIA

